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El Govern impulsa el mercat de lloguer amb la 
regulació de l’allotjament amb espais comuns i 
l’actualització dels mòduls de l’habitatge protegit 
 

 L’Executiu impulsa un Decret que regula jurídicament una 
nova tipologia habitacional, la dels allotjaments amb espais 
comuns compartits, pensat per facilitar l’emancipació dels 
joves, donar resposta a la mobilitat laboral i oferir noves 
alternatives a la gent gran 

 

 El Decret actualitza els preus de venda i les rendes màximes 
dels habitatges amb protecció oficial per garantir-ne la 
viabilitat i facilitar-ne la construcció 

 
El Govern ha aprovat un Decret llei per impulsar l’habitatge de lloguer a 
Catalunya. El Decret regula jurídicament una nova tipologia habitacional, 
la dels allotjaments amb espais comuns compartits, i actualitza els preus 
dels mòduls de l’habitatge de protecció oficial per estimular-ne la 
construcció. 
 
Aquest Decret Llei dona continuïtat a altres mesures aprovades aquest 
any per garantir el dret a l’habitatge, com són el Decret llei de mesures 
urgents per millorar l'accés a l'habitatge, i la Llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament 
d'habitatge. Aquestes iniciatives busquen fomentar la promoció d’habitatge 
protegit per tal d’incrementar el parc públic i també l'oferta general 
d’habitatges de lloguer a preus assequibles. 
 
La crisi econòmica i social que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 ha 
agreujat encara més l’accés a un habitatge digne i adequat d’una part 
important de la població. En aquest context, el Govern aposta per reforçar 
la triple estratègia d’incrementar el parc d’habitatge protegit; facilitar l’accés 
a l’habitatge de lloguer en tots els seus nivells (social, assequible o lliure), 
i garantir la contenció de rendes en els contractes d'arrendament. 
 
En aquesta línia, el Decret llei aprovat avui aborda tres dels elements 
que poden ajudar a remoure els obstacles i fer-ho possible, introduint 
modificacions al Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge; a la Llei del dret a l’habitatge, i al text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
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Nova tipologia habitacional 
 
En primer lloc, regula jurídicament una nova tipologia habitacional, els 
allotjaments amb espais comuns complementaris. És una modalitat amb 
important demanda però que el marc normatiu vigent fins ara no preveia. 
Aquestes noves tipologies d’habitatge compartit en règim de lloguer poden 
abaratir el cost de l’emancipació dels joves, donar resposta a la creixent 
mobilitat laboral i formativa, i permetre noves modalitats residencials per 
a la gent gran. 
 
Els habitatges amb espais comuns es caracteritzen perquè, malgrat tenir 
una superfície de l’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de 
tipologies d’habitatge, la suma de l’espai privat i la part proporcional que 
li correspon dels espais comuns complementaris no pot ser inferior a la 
superfície mínima establerta a la normativa d’habitabilitat. 
 
Els espais comuns complementaris queden definits com els espais d’ús 
compartit d’un edifici, diferents als elements comuns obligatoris per la 
normativa que complementen l’ús i gaudi dels espais privats. 
 
D’altra banda, en aquesta nova tipologia d’habitatges  es prohibeix la 
divisió en propietat horitzontal, fet que propiciarà que es destinin al mercat 
de lloguer. 
 
Així, el Decret llei estableix les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
espais comuns complementaris dels habitatges i de la part privativa 
d’aquests allotjaments fins que s’adapti a la nova normativa el Decret 
que les regulava fins ara. Pel que fa a les superfícies mínimes dels 
allotjaments, es mantenen les establertes reglamentàriament, si bé, 
mitjançant les noves previsions legals, part de la superfície es pot 
destinar a espais comuns complementaris. 
 
Les condicions que han de complir els espais privats d’aquests 
habitatges amb espais comuns són: 
 

 L’espai privatiu ha de tenir una superfície útil interior mínima de 

24 m
2 i els espais comuns complementaris una superfície útil 

mínima de 6 m
2 

per allotjament. La suma d’ambdues superfícies 

útils no pot ser inferior a 36 m
2
. 

 En el cas d’allotjaments dotacionals mitjançant un habitatge 

complet, la superfície útil interior no pot ser inferior a 30 m
2
. 

 Quan l’estança privativa sigui un únic espai, aquest ha de permetre 
la compartimentació d’una habitació de 6 m² 
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Pel que fa als espais comuns complementaris, han de complir els 
requisits següents: 

 

 Han de tenir una superfície superior a 6 m2 útils i s’hi ha de poder 
inscriure un cercle de 2,45 m de diàmetre. 

 Han de garantir ventilació i il·luminació natural. 
 La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús 

comú, sala d’estar, menjador, cuina no pot ser inferior a 4 m2 per 
persona, amb un mínim de 20 m² per habitatge. 

 
Aquest nou tipus d’habitatge pot construir-se en sòl destinat pel 
planejament urbanístic a usos d’habitatge. Per aquest motiu, es modifica 
la Llei d’urbanisme per facilitar les condicions urbanístiques per a la seva 
implantació, equiparant-los als habitatges de protecció pública. 
 
Actualització dels preus de l’HPO 
 
El text també actualitza els preus de venda i les rendes màximes dels 
habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de 
preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat 
i facilitar-ne la construcció. 
 
La voluntat del Govern és propiciar el desenvolupament de moltes de les 
promocions d’habitatge amb protecció oficial que, amb els actuals preus de 
lloguer i venda, vigents des del 2008, resulten inviables. Cal tenir en 
compte que l’increment de cost de construcció que s’ha produït entre el 
2008 i el 2020 ha estat del 19,84%. 
 
Així, es regulen els preus de venda i les rendes màximes que regiran per als 
habitatges amb protecció oficial de règim general i especial que es 
qualifiquin a partir de l’entrada en vigor del Decret llei i que estiguin 
subjectes al sistema de determinació de preus de venda i de rendes 
màximes establert pel règim anterior. 
 
El Decret llei incorpora un quadre amb els preus i rendes dels habitatges 
i els seus annexos, distingint els imports entre règim general i especial 
en les quatre zones geogràfiques (A, B, C i D) que determina el Pla per al 
dret a l’habitatge: 
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 RÈGIM 
GENERAL 
VENDA 

(€/m2) 

RÈGIM GENERAL 
LLOGUER/CESSIÓ  
ÚS 

(€/m2) ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48 

B 1.938,32 969,16 7,27 3,63 

C 1.714,67 857,33 6,43 3,21 

D 1.491,02 745,51 5,59 2,80 

 

 RÈGIM 
ESPECIAL 
VENDA 

(€/m2) 

RÈGIM ESPECIAL 
LLOGUER/CESSIÓ  
ÚS 

(€/m2) ZONA HABITATGE ANNEXOS HABITATGE ANNEXOS 

A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93 

B 1.817,18 908,59 6,81 3,41 

C 1.607,50 803,75 6,02 3,01 

D 1.397,83 698,91 5,24 2,62 

 
 
Els preus i les rendes s’actualitzaran automàticament l’1 de gener de 
cada any, començant l’1 de gener de 2022, menys les rendes 
concertades d’acord amb la variació percentual experimentada per 
l’índex de preus al consum en la data de l’actualització. L’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha de publicar anualment les rendes i  els 
preus màxims actualitzats. 
 
Es important destacar que en aquest decret llei hi ha una norma que limita 
els lloguers d’habitatges d’HPO quan es renoven els contractes.  
 
El Decret estableix que el lloguer dels habitatges protegits ja construïts es 
mantindrà en el preu inicial i únicament es podrà incrementar d’acord amb les 
actualitzacions de l’IPC.  
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El Govern aprova 300 milions per fer front al pagament 
dels ajuts als autònoms  
 
El Govern ha aprovat fer la transferència corresponent del Fons de 
Contingència al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè pugui 
fer front al pagament del segon paquet d’ajuts als autònoms que han vist 
afectada la seva activitat a causa de la Covid-19. L’increment de la dotació 
prové dels recursos que li corresponen a Catalunya del fons Covid-19.  
 
El Govern atorgarà un ajut de 2.000 euros a cadascun dels treballadors per 
compte propi que es van inscriure al registre per accedir a aquesta prestació. 
La transferència de crèdit aprovada avui és de 300 milions d’euros. Quan es va 
determinar l’import inicial de la transferència de crèdit, el registre de sol·licituds 
encara no estava tancat. En aquell moment, es va fer una previsió de crèdit per 
assegurar que l’ajuda arribava a tothom que la demanés i per garantir  que el 
pagament es pogués fer al llarg d’aquest mes de desembre i abans d’acabar 
les vacances de Nadal. La diferència de diners es retornarà al fons de 
contingència del Govern per a altres necessitats del Govern en el tancament del 
seu exercici. En total, es van rebre 116.000 sol·licituds que pugen fins a 232 
milions d’euros. 
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El Govern aprova un programa per avançar en 
l’Administració digital com a peça clau per fer front a la 
Covid-19 
 

 Tindrà una durada de tres anys i s’adscriu a la Direcció General 
d’Administració Digital 
 

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal per poder avançar en 
l’Administració digital com a peça clau per fer front a la Covid-19. El programa 
està adscrit a la Direcció General d’Administració Digital, tindrà una durada de 
tres anys i preveu la incorporació de fins a vuit efectius per garantir la correcta 
execució dels processos.  
 
En el context actual, l’Administració digital esdevé clau i es converteix en una 
garantia essencial perquè la ciutadania pugui continuar relacionant-se amb 
l’Administració pública. En aquest sentit, el Govern està impulsant, i ho 
continuarà fent, mesures per fer front als efectes de la pandèmia, en l’àmbit 
econòmic i social, adreçades a les empreses i a la ciutadania, que requereixen 
un model d’administració digital àgil i eficaç per facilitar la seva implementació. 
 
El nou programa temporal s’emmarca en aquest objectiu de fer possible tant el 
desplegament efectiu de l’Administració digital com el canvi cultural que l’ha 
d’acompanyar, així com el desenvolupament d’una nova cultura de 
l’aprenentatge per a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.  
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El Govern destinarà 1,8 milions d’euros al sector de les 
fires i revetlles afectat per les restriccions de la Covid-
19 
 

 El Departament d’Empresa i Coneixement obrirà una línia d’ajuts 
adreçada a titulars d’empreses d’atraccions  
 

 Es tracta d’una activitat molt estacional, que es concentra 
majoritàriament entre els mesos de març i octubre, per la seva 
estreta vinculació amb la celebració de festes majors, que enguany 
no s’han celebrat a causa de la pandèmia 
 

El Govern ha aprovat destinar 1,8 milions d’euros a pal·liar els efectes 
econòmics de les mesures sanitàries per la Covid-19 en el sector de les fires i 
revetlles. Amb aquesta dotació, el Departament d’Empresa i Coneixement, a 
través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), obrirà una línia 
d’ajuts per a empreses d’atraccions.  
 
L’objectiu és ajudar les empreses d’aquest sector, que es caracteritza per una 
forta estacionalitat, ja que la seva activitat es focalitza de març a octubre, 
coincidint amb les festes majors, que enguany no s’han pogut celebrar a causa 
de la pandèmia. Properament es publicaran les bases per acollir-se a aquesta 
línia de subvencions i s’obrirà la convocatòria.  
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El Govern aprova l’oferta de 3.152 places docents per a 
l’estabilització i reposició de les plantilles de 
professorat 
 

 L’oferta d’ocupació pública per al 2020 inclou 1.356 places per a la 
consolidació de l’ocupació temporal i 1.796 places per a reposició 
de jubilacions 

 
El Govern ha aprovat l’oferta d’un total de 3.152 places de funcionaris de cossos 
docents no universitaris per al 2020, per a l’estabilització i la reposició de les 
plantilles de professorat.  
 
L’oferta d’ocupació pública inclou 1.356 places per a l’estabilització i 
consolidació de l’ocupació temporal; i un total de 1.796 places corresponents a 
la taxa de reposició de jubilacions. Aquesta mesura d’increment de l’oferta 
pública de docents permetrà millorar les condicions de les plantilles de mestres 
i professors i al mateix temps reduir la interinitat. Aquesta oferta pública s’ha 
d’executar en un termini màxim de 3 anys i s’afegeix a les ofertes d’ocupació 
aprovades pel govern els anys 2017,2018 i 2019. La publicació de l’oferta 
pública de 2020 permet donar continuïtat a convocatòries massives 
d’oposicions en els propers cursos amb la finalitat de reduir el percentatge de 
personal interí. 
 
Distribució de les places de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació 
temporal:  
 

 

Cos Total 

Cos de mestres 402 

Cos de professors d’ensenyament secundari  
873 

Cos de professors tècnics de formació professional 42 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 29 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 9 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny  
1 
 

Total 1.356 
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Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l’oferta 
d’ocupació pública 2020: 
 

Cos Total 

Cos de mestres 1.103 

Cos de professors d’ensenyament secundari 628 

Cos de professors tècnics de formació professional 53 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 5 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 7 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny -- 

Total 1.796 
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El Govern autoritza aportacions per valor de 8’6 milions 
d’euros al programa Beatriu de Pinós d’incorporació de 
personal investigador qualificat 

 
El Govern ha acordat autoritzar 8.658.000 euros amb càrrec als pressupostos 
de 2021 a 2023 per atendre la convocatòria 2020 dels ajuts Beatriu de Pinós 
per a la incorporació de personal investigador post-doctoral al sistema català de 
ciència i tecnologia. 
 
L’autorització al Departament d’Empresa i Coneixement, competent en matèria 
d’universitats i recerca, es realitza per mitjà de la partida de transferències a 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Les 
aportacions es concretaran en tres transferències per valor de 2.886.000 euros 
al llarg dels exercicis 2021, 2022 i 2023. 
 
El programa Beatriu de Pinós, iniciat l’any 2005, concedeix ajuts per a la 
contractació de personal investigador postdoctoral a les universitats, centres de 
recerca i fundacions hospitalàries de Catalunya. Aquests ajuts permeten 
incorporar personal investigador altament qualificat i amb experiència 
internacional al sistema català de recerca. 
 
Els investigadors reben per part de l’AGAUR suport i formació per ampliar les 
seves competències transversals i millorar les perspectives de carrera. Amb 
aquesta finalitat, el programa promou les col·laboracions multidisciplinàries, 
especialment amb entitats del sector públic, per crear sinèrgies i millorar 
l’impacte de la recerca. 
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El Govern fomenta l’emprenedoria entre la comunitat 
científica destinant 540.000 euros al programa The 
Collider de la Barcelona MWC Foundation 

 

 L’ajut permetrà desplegar accions d’emprenedoria científica als 
campus i posar en marxa un portal web amb els projectes incubats 

 

 El programa està en sintonia amb l’objectiu del Pacte Nacional per 
a la Societat del Coneixement de fomentar els lligams entre recerca 
i teixit productiu per facilitar la innovació empresarial 

 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 540.000 euros a l’entitat 
Barcelona Mobile Ventures, SL, filial de la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital Foundation, per desenvolupar el programa ‘Dinamització de la comunitat 
científica catalana per promoure l’emprenedoria científica i la transferència de 
tecnologia cap al mercat The Collider’. Aquest programa d’innovació de la 
Mobile World Capital fa possible la transferència entre ciència, mercat i societat.  

 
La subvenció, atorgada pel Departament d’Empresa i Coneixement i distribuïda 
al llarg dels exercicis 2020, 2021 i 2022, té per objectiu potenciar la comunitat 
científica emprenedora, desplegar programes d’emprenedoria científica als 
campus i posar en marxa un portal web que agregui els projectes 
d’emprenedoria científica. 

 
El Govern ha acordat donar suport al programa ja que facilita un canvi cultural 
dins de les entitats de recerca cap a la innovació. També s’ha tingut en compte 
el fet que incorpori elements d’equilibri territorial per incrementar la creació 
d’spin offs fora de l’àmbit metropolità de Barcelona o que s’adreci a projectes 
tecnològics en les primeres etapes de desenvolupament. 

 
En sintonia amb els objectius del PN@SC 
 
The Collider és una iniciativa innovadora que es marca com a fita transformar 
el coneixement científic en solucions de mercat que responguin als reptes de la 
indústria i millorin la vida de les persones. El programa se centra a promoure 
projectes científics que resolguin desafiaments sectorials i a crear equips que 
combinin talent científic i emprenedor. També en l’acompanyament en la 
transferència de la innovació al mercat. 
 
Aquesta iniciativa està en sintonia amb els objectius estratègics del Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), adoptat el mes de juny 
passat per unanimitat dels seus integrants, que proposa desplegar una 
estratègia integral en R+D+I a Catalunya per aconseguir un sistema excel·lent 
d’innovació que promogui i faciliti la innovació empresarial. Entre els 84 acords 
del PN@SC figura el de proporcionar mecanismes i incentius per facilitar la 
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conversa recerca-empresa per generar una major cultura emprenedora a la 
comunitat científica i augmentar la competitivitat a tots els territoris catalans. 
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El Govern aprova estendre el Pla Serra Húnter de 
captació de personal docent i investigador altament 
qualificat 

 

 L’ampliació estarà vigent fins que es pugui elaborar la nova fase del 
pla, que ha vist alterat el seu calendari per la pandèmia de la Covid-
19 

 

 D’acord amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, el 
Govern garanteix la continuïtat del programa, que ha permès 
consolidar el compromís del sistema universitari català amb la 
captació i la retenció de talent del professorat 

 
El Govern ha aprovat estendre la vigència del Pla Serra Húnter (PSH) 2016-
2020 de contractació de personal docent i investigador (PDI) altament qualificat 
i amb mèrits d’excel·lència internacional a les universitats públiques catalanes, 
que finalitzava el 31 de desembre de 2020. La pandèmia de la Covid-19 ha 
alterat el calendari del programa, cosa que fa necessari ampliar-lo fins que 
s’hagi pogut completar l’avaluació del pla i ratificar una nova fase per als propers 
quatre anys. 

 
A l’espera dels resultats de l’avaluació, el Govern considera necessari garantir 
la continuïtat del pla per consolidar el compromís del sistema universitari català 
amb la captació i la retenció de talent del professorat i potenciar la incorporació 
de personal docent i investigador. 

 
De cara a l’exercici 2021, l’oferta de contractes de personal docent i investigador 
del PSH haurà de respectar el límit percentual de la taxa de reposició de les 
universitats públiques. També, si s’escau, haurà d’ajustar-se a les previsions 
que s’incorporin a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 
2021 en relació amb les convocatòries sobre aquest personal. 

 
Les universitats públiques que es vulguin acollir a aquesta extensió del pla 
hauran de formalitzar un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Empresa i Coneixement per desenvolupar-lo. 

 
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va ser informada de 
l’extensió de la vigència del Pla Serra Húnter al 2021 en la reunió celebrada el 
9 d’octubre passat. 

 
En sintonia amb el PN@SC 
 
El Govern ha tingut en compte les conclusions assolides en el marc del Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) per estendre un any la 
tercera etapa del Pla Serra Hunter, en vigor entre 2016 i 2020, i que finalitzava 
la seva vigència el proper 31 de desembre. 
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El PN@SC, aprovat el passat mes de juny, recull entre les seves conclusions 
garantir la continuïtat del PSH fins que els resultats de l'avaluació dels 
processos de selecció del personal docent i investigador dins i fora del Pla siguin 
equiparables, dins d’un programa de rejoveniment del personal docent i 
investigador universitari. El PN@SC també preveu que, paral·lelament, 
s’avaluaran els resultats obtinguts fins ara i el funcionament tècnic de les 
convocatòries, amb l’objectiu de millorar els aspectes que en facilitin la gestió i 
en millorin l’eficiència. 
 
La tercera fase del PSH (2016-2020) va introduir com a novetat l’establiment de 
dues convocatòries anuals per tal d’agilitzar el procés de contractació. També 
s’hi va incorporar la figura del professor doctor no permanent (lector) amb el 
compromís de vinculació permanent un cop superada l’avaluació (tenure-track). 
 
El PSH compta amb una direcció acadèmica que, des de desembre de 2015, 
recau en Josep Domingo-Ferrer, catedràtic distingit de ciència de la computació 
i investigador ICREA Acadèmia de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La 
direcció compta amb un consell assessor integrat per acadèmics reconeguts, 
així mateix designats pel titular del departament competent en matèria 
d'universitats.  
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El Govern aprova destinar 62,5 milions d’euros a 
finançar projectes i activitats de les entitats socials 
 

 Se’n beneficiaran entitats sense ànim de lucre d’àmbits com 
l’atenció a la infància i l’adolescència, l’associacionisme, l’atenció 
a la immigració o la lluita contra la violència masclista 

 
El Govern ha aprovat una despesa de 62.540.849 euros per atendre la 
convocatòria ordinària 2021-2022 de subvencions de projectes i activitats a 
entitats de l’àmbit de polítiques socials, coneguda com a COSPE. 
 
Es beneficien d’aquesta convocatòria entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupin projectes en diferents àmbits: atenció a la infància i 
l’adolescència, associacionisme, atenció a la immigració, lluita contra la 
violència masclista, igualtat de drets, educació en el lleure, atenció a famílies 
en situació de vulnerabilitat, sensellarisme o gent gran, entre d’altres. 
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El Govern destina 3,3 milions d’euros a garantir la 
navegabilitat del riu Ebre  
 

 Autoritza l’IDECE a contractar els treballs de manteniment del riu 
entre els municipis d’Ascó i Amposta 

 
El Govern ha autoritzat l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE), adscrit al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, a contractar els treballs de manteniment de la navegabilitat del riu Ebre 
entre els municipis d’Ascó i Amposta. Amb aquesta finalitat s’hi destinaran un 
total de 3.354.867 euros entre els anys 2021 i 2026.  
 
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) és un 
organisme autònom que es va crear l’any 1993 amb un objectiu principal: el 
desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. En aquest sentit,  totes 
les funcions de l’Institut, que forma part i està present en diversos organismes 
del territori, van encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i 
de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament. Entre 
les seves funcions destaquen: l’elaboració, impuls i avaluació de plans de 
promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les quatre 
comarques ebrenques (Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre); 
el desenvolupament de programes de suport de caràcter general i sectorial 
dirigits als ens locals del territori; i l’execució el manteniment i la promoció de la 
via navegable a l'Ebre. 
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El Govern encarrega a FGC la millora dels serveis 
ferroviaris de rodalies de Lleida-Cervera-Manresa 

 

 L’actuació té per objectiu ampliar la freqüència i la qualitat de 
l’oferta 

 
El Govern ha acordat impulsar la millora dels serveis ferroviaris que comuniquen 
Lleida amb Manresa, mitjançant l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). Aquesta actuació té la voluntat d’ampliar  la freqüència i la 
qualitat dels serveis ferroviaris que comuniquen Lleida i Cervera i Lleida i 
Manresa per tal de millorar el servei de transport públic a la Rodalia de Lleida. 
 
Aquesta actuació s’emmarca dins de les accions anunciades per millorar els 
serveis de transport públic de proximitat a Lleida, amb una oferta conjunta de 
bus i tren que permeti atendre totes les necessitats de mobilitat mitjançant un 
transport públic eficient i de qualitat. 
 
Així, aquest acord faculta el Departament de Territori i Sostenibilitat per dur a 
terme, mitjançant FGC, els estudis i actuacions que correspongui, per  formular 
la proposta de millora i implantació de serveis ferroviaris a Lleida i la seva 
connexió amb Manresa, i per proposar al Govern els acords complementaris a 
adoptar per a la prestació dels serveis encarregats. 
 
Amb aquesta actuació es donen els passos necessaris per tal que FGC pugui 
iniciar les actuacions per poder assumir la prestació dels serveis ferroviaris en 
el corredor Lleida-Cervera-Manresa per tal d’oferir un servei de qualitat, com el 
que ja s’està oferint en el corredor Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur. Entre 
les actuacions previstes hi ha la gestió per a la compra de trens, un nou centre 
de control i un taller de manteniment. 
 
El sistema de transport públic de la rodalia de Lleida es completa amb la xarxa 
de bus exprés i amb les diferents línies de transport de viatgers per carretera 
que articulen una xarxa capil·lar gestionada per diverses empreses 
concessionàries de la Generalitat. 
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El Govern impulsa la millora del subministrament 
d’aigua de Calaf 
 

 Es dona llum verda al projecte per connectar aquest municipi de 
l’Anoia amb la xarxa de proveïment de la Llosa del Cavall 

 

 L’actuació, pressupostada en 185.868 euros, resoldrà els 
problemes de qualitat d’aigua d’aquesta localitat, a més 
d’incrementar la garantia en el subministrament 

 
El Govern ha impulsat l’inici del projecte per millorar el subministrament d’aigua 
de Calaf, a la comarca de l’Anoia. A través de l’empresa pública ATL, es 
construirà una conducció d’aigua perquè el municipi pugui rebre aigua provinent 
de l’embassament de la Llosa del Cavall un cop tractada a l’estació de 
tractament d’Aigua Potable del Cardener. Els treballs estan pressupostats en 
185.868 euros. Aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions i Reposicions 
2019-2023 de la nova ATL pública, que preveu una inversió global de 150 
milions d’euros en aquest període. 
 
El subministrament d’aigua a Calaf es garanteix actualment amb recursos 
propis del municipi. Tanmateix, l’aigua captada presenta nivells elevats de 
nitrats en l’aigua. Aquesta situació ha portat, fins i tot, a declarar durant períodes 
de sequera la no potabilitat de l’aigua de la xarxa d’abastament de Calaf. 
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El Govern aprova una inversió de 869.000 euros per a 
les obres de reforma i la construcció d’un gimnàs a 
l’Institut Escola Pepa Colomer 

 

 Se subscriurà un conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat  
 

El Govern ha aprovat una inversió econòmica de 869.337 euros per a dur a 
terme obres de reforma interior i la construcció d’un nou gimnàs a l’Institut 
Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat. Aquesta inversió serà per a la 
subscripció d’un conveni de col·laboració del Departament d’Educació amb 
l’Ajuntament de la localitat.  
 
El conveni entre Educació i Ajuntament permetrà afrontar les despeses amb 
càrrec a pressupostos d'exercicis futurs del Departament, per atendre les 
despeses que es derivin de la signatura del conveni per a l'execució de les obres 
a l'Institut Escola Pepa Colomer. 
 
El conveni, a banda de la construcció del gimnàs, permetrà l'execució de les 
obres de reforma interior, inclosa la cuina, i la construcció de dues aules.  
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El Govern impulsa la reparació d’emergència d’un pont 
sobre el Fluvià a la carretera GIP-5121, entre Esponellà 
i Crespià 

 
El Govern ha estat informat de la declaració d’emergència de l’obra de 
reparació del pont sobre el riu Fluvià a la carretera GIP-5121 entre Esponellà i 
Crespià, així com de la coordinació de seguretat i salut a la direcció dels treballs. 
Aquesta actuació compta en total amb un pressupost de prop de 486.000 euros. 
 
Es tracta del pont de ferro construït originàriament el segle XV sobre el riu Fluvià 
i catalogat com a Bé cultural d’interès local. La darrera restauració, amb la 
forma que llueix actualment, és del 1939. Com a conseqüència del 
deteriorament que ha patit, es va haver de restringir el pas de vehicles pesants. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat començarà en breu la inspecció de 
detall de l’estat del pont i es preveu que els treballs de reparació tinguin una 
durada aproximada de 6 mesos. 
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional, en la 
categoria de Monument Històric, l’església de Sant 
Esteve de Guils 

 

El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura, declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, l’església de 
Sant Esteve de Guils, a Guils de Cerdanya, a la comarca de la Cerdanya, i n’ha 
delimitat un entorn de protecció. 
 
L’aprovació és materialitza després que s’hagin complert tots els tràmits 
preceptius que estableixen els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, i després que la tramitació hagi rebut els 
informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de 
l’Institut d’Estudis Catalans. La declaració com a BCIN, que queda inscrita en el 
registre corresponent, permet un seguit de mesures de control i manteniment 
dels béns en qüestió i exigeix un control i supervisió per part del Departament 
de Cultura que qualsevol actuació se s’hi vulgui fer.   
 
L’església de Sant Esteve de Guils està ubicada al sud-est de la població de 
Guils de Cerdanya, en el límit entre el poble i els prats de pastura, i amb el 
cementiri situat davant de la façana principal. De l’indret d’Eguils (en la seva 
denominació medieval) se’n té constància documental en l’acta de consagració 
de Santa Maria de la Seu d’Urgell, document datat del 819, tot i que sembla que 
va ser redactat a la finals del segle X. L’església va ser consagrada el 1042, 
però l’actual es va construir durant el segle XII i es va reformar posteriorment 
en diverses ocasions. 
 
El monument és un clar exemple de tipologia d’església d’una sola nau, absis 
semicircular amb volta apuntada de pedra sustentada per murs de carreus de 
pedra granítica; posteriorment, s’hi van adossar dues capelles laterals a la zona 
del transsepte. La coberta és de dues aigües, coronada amb lloses de pissarra, 
en la qual es poden observar els recrescuts de nivell. La situació d’aquest 
monument configura una imatge paisatgística d’interès dins el marc urbà, 
territorial i comarcal que li dona suport.  
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant de l’església es presenta com el 
millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals 
en les millors condicions possibles. Es tracta d’evitar que l’alteració d’aquest 
entorn, entès com l’espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els 
valors, la contemplació o l’estudi del monument històric. Per això, entre altres 
aspectes, cal que en aquest àmbit es vetlli per la visualització correcta del bé i 
per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos 
que s’hi puguin establir en el futur. 
 
L’església de Sant Esteve de Guils està situada al nucli urbà. A la mateixa 
parcel·la de l’església, al carrer Gomà número 13, s’hi troben les edificacions 
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de la rectoria. A la parcel·la adjacent, al sud, s’hi ubica el cementiri, finca número 
11 del mateix carrer Gomà. Les raons de la inclusió d’aquestes finques a l’entorn 
són històriques, ja que formen part de la mateixa església des dels seus inicis. 
 
Les façanes nord i est de l’església s’obren cap al carrer Gomà, i tenen com a 
finques confrontants les finques número 12 i 14 del carrer Gomà, a l’est, i les 
finques número 1, 2 i 3 de la Travessera de Dalt, al nord. Les raons de la seva 
inclusió són la proximitat a l’església i les visuals que es generen del monument. 
  
Així mateix, queda inclosa dins de l’entorn la finca número 9 del carrer Gomà —
adjacent al cementiri— ja que des de l’alçada de la façana sud de l’església es 
generen visuals conjuntes amb aquesta i amb les cobertes i façanes posteriors 
dels edificis situats en aquesta finca.  
 
A la banda sud queden incloses diverses parcel·les de finques de prats de 
pastura sense edificacions, que estan davant del cementiri i a la façana sud de 
l’església i que permeten la percepció del monument i el seu entorn sense 
interferències. 
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El Govern rep les conclusions del primer Informe sobre 
el Canvi Climàtic i Ambiental a la Mediterrània elaborat 
per la Xarxa d’Experts (MedECC) 
 

 L’augment de les temperatures i la disminució de les pluges fan 
preveure un escenari amb menys accés a l’aigua dolça, augment del 
risc d’incendi, sequeres i un fort impacte sobre el sector primari i 
les ciutats més poblades 
 

El  Govern ha rebut les conclusions del primer informe sobre el canvi climàtic i 
ambiental a la Mediterrània elaborat per la Xarxa d’Experts Mediterranis sobre 
Canvi Climàtic i Ambiental (MedECC). L’objectiu és que les conclusions 
d’aquesta recerca puguin ser utilitzades per a l’elaboració de plans i programes 
on s’abordi la qüestió climàtica.  
 
Cal destacar que el director del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS), organisme adscrit al Departament d’Exteriors, 
és membre de l’equip directiu d’aquesta xarxa mediterrània, i diverses de les 
persones que han participat en la redacció de l’informe MAR1 són catalanes o 
fan recerca des de centres d’investigació i universitats de Catalunya.  
  
El Mediterrani, una de les regions més vulnerables del món al canvi 
climàtic 
 
Segons apunta l’informe del MedECC, el canvi climàtic és un dels reptes 
sistèmics més greus per a la Mediterrània, que es considera una de les regions 
del món més sensibles al canvi climàtic a nivell global.  
 
L’informe del adverteix que, a la Mediterrània, el canvi en el clima supera les 
tendències a escala global. La temperatura mitjana anual és un 1,54°C més 
elevada que en períodes preindustrials (1861-1890) i un 0,4ºC més elevada que 
les tendències d’escalfament actuals.  
 
Si es manté un escenari d’emissions de gas hivernacle alt, les temperatures 
mitjanes anuals podrien créixer fins uns 3,8-6,5ºC l’any 2100. En el cas que es 
complís l’escenari prevista l’Acord de París, aquest augment de temperatura 
seria d’uns 0,5-2,0ºC.  
 
El document també apunta que és probable que els episodis d’altes 
temperatures i les onades de calor siguin cada vegada més freqüents i més 
intensos, tant en durada com en temperatures màximes. La freqüència i 
intensitat de les sequeres augmentarà per la combinació d’una disminució de 
pluges i l’escalfament.  
 
Això provocarà un augment general en l’aridesa i la posterior desertificació de 
molts ecosistemes terrestres. El risc d’incendi augmentarà arran de la sequera, 
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les onades de calor i els canvis en la gestió de la terra. Així, es preveuen 
temporades d’incendis més llargues i potencialment focs extensos i greus més 
freqüents.  
 
Tots aquests factors també afectaran l’agricultura i la producció ramadera. 
L’informe també adverteix que el 90% dels caladors de pesca es consideren 
sobreexplotats i s’estima que la pesca professional es reduirà. 
 
El canvi climàtic també té efectes sanitaris indirectes associats amb el 
deteriorament de la qualitat de l’aire, canvis en la qualitat de la terra i l’aigua en 
el subministrament i la qualitat d’aliments. La concentració de gasos i partícules 
a l’aire augmenta a causa de la desertificació i els incendis forestals provocats 
pel canvi climàtic, així com per l’activitat humana, especialment a les grans 
ciutats. 
 
Pel que fa a l’accés als recursos hídrics, es preveu que la població de la 
Mediterrània que té accés a menys de 1.000 m3 per càpita anuals passi de 180 
milions de persones el 2013 a més de 250 milions d’aquí a 20 anys. La 
disponibilitat d’aigua dolça a la regió mediterrània es reduirà entre un 2 i un 15%, 
una de les disminucions més elevades arreu del món. A més, la intrusió de 
l’aigua salada en les aigües subterrànies causada per l’augment del nivell del 
mar pot privar algunes poblacions d’aigua potable, la qual cosa pot tenir greus 
conseqüències per a la salut.  
 
A la Mediterrània, al voltant de 15 megaciutats (amb més d’1 milió d’habitants) 
estan en perill d’inundació a causa de l’augment del nivell del mar. També cal 
sumar-hi el risc d’inundacions a causa d’episodis de pluges extremes. Abans 
del 2050, les ciutats mediterrànies representaran la meitat de les 20 ciutats 
mundials amb l’augment més importants de danys com a conseqüència del 
canvi climàtic.  
 
Què és el MedECC? 
 
El MedECC, fundada a París l’any 2015, és una xarxa internacional d’experts, 
oberta i independent, que té entre les seves funcions actualitzar i consolidar el 
millor coneixement científic sobre els canvis climàtics i ambientals a la 
Mediterrània i fer que sigui accessible als decisors polítics, els actors de la 
societat civil i a la ciutadania 
 
El MedECC està format per més de 600 científics de 35 països, incloent 19 
països signataris del Conveni per a la Protecció del Medi Marí i la Regió 
Costanera del Mediterrani (Conveni de Barcelona). Rep el suport del Secretariat 
de la Unió per la Mediterrània (UpM) i del Plan Bleu - Centre d’Activitat Regional 
del Pla d’Acció per al Mediterrani de Nacions Unides (UNEP/MAP). El seu 
secretariat l’ha finançat fins ara la UpM, amb fons procedents de l’Agència 
Sueca de Cooperació per al Desenvolupament Internacional (SIDA).  
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Entre les institucions que li donen suport cal esmentar l’Agència Francesa per 
a la Transició Ecològica (ADEME): els Mediterranean Integrated STudies at 
Regional And Local Scales (MISTRALS); el Govern del Principat de Mònaco;, 
el Laboratori d’Excel·lència OT-Med (França); la Universitat d’Aix en Provence-
Marsella; l’Institut de Recerca per al Desenvolupament de França (IRD) i el 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), 
organisme adscrit al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència.  
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Altres acords 
 
El Govern aprova el Pla Econòmic Financer d’Ifercat 
 
El Govern ha aprovat el Pla Econòmic Financer de l’empresa Ifercat, depenent 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, que possibilitarà reemprendre i 
finalitzar els treballs tècnics i les obres del viaducte i el tram central de l’L9/L10 
del metro.  
 
 
El Govern farà una consulta pública abans d’elaborar el projecte de decret 
dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.  
 
El Govern obrirà una consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret 
per a l’aprovació dels nous Estatuts del Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya. La proposta té per objectiu adaptar el model participatiu del Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) a les noves realitats d’organització 
i participació de les persones joves, incloure la missió i valors que guien l’entitat, 
garantir la paritat en els seus espais de decisió i adoptar un llenguatge no 
sexista ni discriminatori a tota la norma. 
 
 
El Govern aprova destinar 159.000 euros a l’organització i celebració de la 
Tercera Conferència Mundial de la UNESCO sobre Educació Superior a 
Barcelona 
  
El Govern ha autoritzat destinar un import total de 159.000 euros, amb càrrec a 
pressupostos d'exercicis futurs del Departament d'Empresa i Coneixement, per 
atendre les despeses derivades de la signatura d'un conveni subvencional entre 
la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Associació Catalana d'Universitats 
Públiques (ACUP) per a l’organització i celebració de la Tercera Conferència 
Mundial de la UNESCO sobre Educació Superior a Barcelona. L’import es 
desglossa en 90.000 euros per al 2020 i 69.000 per al 2021. 
 
 
El Govern concedeix una aportació addicional al Sitges-Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció addicional a la Fundació Sitges-
Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 157.828 euros, 
provinent d’una aportació de capital de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Aquesta subvenció 
es vehicularà a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del 
Departament de Cultura. 
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La Fundació Sitges-Festival Internacional de Cinema de Catalunya és una 
fundació del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que 
es va crear amb una dotació inicial de 30.000 euros. 
 
La finalitat d’aquest ajut addicional és compensar les pèrdues acumulades de 
la Fundació, així com la reposició dels fons propis fins a la xifra de la dotació 
fundacional, és a dir, 30.000,00 euros, tal com exigeix l’article 332-8.2, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
L’article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2020, estableix que les aportacions de capital a favor de les 
entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de manera directa o 
indirecta, en el seu  capital o en la designació de la majoria de representants 
amb dret a vot dels seus  òrgans de govern, de les entitats adscrites o a favor 
de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es classifiquen com a 
Administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema 
Europeu de Comptes, es poden aplicar excepcionalment a la compensació de 
pèrdues d'exercicis anteriors, amb l'acord previ del Govern. 
 
La Fundació va tancar l’exercici comptable de 2019 amb unes pèrdues 
acumulades per valor de 307.826 euros que no s’han pogut fer front en els 
exercicis anteriors. Aquesta xifra està per sota de l’import de la dotació inicial, 
com a conseqüència dels resultats negatius assolits els anys 2017, 2018 i 2019. 
 
Nascut el 1968 com a 1a Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de 
Terror, el Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya s’ha convertit 
en una cita ineludible per a professionals, cinèfils i per a tots els espectadors 
que volen veure les últimes tendències del gènere i aquest 2021 arribarà a la 
54a edició. 
 
L’organització del Festival correspon a una fundació integrada per 
representants de l’Ajuntament de Sitges, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, i d’altres institucions, com també de diverses 
associacions i empreses públiques i privades. 
 
 
El Govern aprova una partida de 500 cascos per abastir els nous 
comandaments del cos de Bombers de la Generalitat 
 
El Govern ha aprovat la tramitació d’una contractació per al subministrament de 
500 cascos per tal d’abastir el Cos de Bombers de la Generalitat: 225 de la 
tipologia F1, que són integrals i cobreixen totalment el cap; i 225 de la tipologia 
F2, més lleugers, que cobreixen la part superior del cap.  
 
Els cascos formen part de l’Equip de Protecció Individual (EPI) de primera 
intervenció. És un element de protecció personal dels bombers imprescindible 
en totes les intervencions i són resistents als impactes de baixa-mitjana 
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intensitat i a la temperatura. A més, també són compatibles amb les proteccions 
visuals.  
 
L’àmbit d’actuació dels Bombers de la Generalitat és molt àmplia, ja que actua 
en tot tipus d’emergències, i segons quina sigui la intervenció i el grau de 
comandament es requereixen cascos diferents. Precisament, aquests 500 
cascos es destinaran als nous comandaments (caporals, sergents i oficials) que 
estan acabant la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 
i estaran operatius a partir del mes de gener de 2021.  
El Govern signarà un conveni amb l’Estat per gestionar els ajuts destinats 
a pal·liar els danys ocasionats pels temporals Dana i Gloria 

 
El Govern subscriurà un conveni amb l’Administració General de l’Estat per 
gestionar els ajuts previstos al Reial decret que declarava l’aplicació de mesures 
urgents per pal·liar els danys ocasionats pels temporals i altres situacions 
catastròfiques, entre elles, les del temporal Dana d’octubre de 2019 i del 
temporal Gloria del gener de 2020.  
 
L’acord, que se signarà entre el Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública del Govern de 
l’Estat, s’emmarca en el conveni de 20 de desembre de 2018 que articula el 
marc de cooperació entre les dues administracions.  
 


